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 پیام فن اندیش  
1400شهریور ماه سال  48شماره    

و تامییی       معرفی و اخبار  پروژه نگهداری و تعمیرات       •  

 ای سیاه بیشه نیروی انسانی نیروگاه تلمبه ذخیره
 و ارتقاء  انتقال تولید، روزمره بشر، فرآیند ارتقاء طیف وسیع سطح زندگی پس از 

خزا     هزای   ویزگگزی    جزءء  ایران پهناور انرژی الکتریکی در جهان و کشور  سریع
هزای    به نسبت سایر نیروگزاه      آبی  زندگی محسوب می گردد. صنایع نیروگاه برق       

در حداقل زمان ممکنه،      واحدها خروج  و  ورود  در  بار پایه، با توجه به پاسخ سریع      
چشمگیر و حداکثر قابلیت تولید در       انضمام عدم ایجاد آلودگی زیست محیطی       به

لذا طزی      گردد.   کشور ما محسوب می     در  الینفک زندگی   موارد  جءء  پیک شبکه، 
سطح نامناسز    وجود جوی، عدم بروز شرایط نامساعد به توجه سال های اخیر با 
 چرخه اکوسیستم کره خاکی، با توجه به        زیرزمینی و تعویض    و  آب های روزمینی  

 جء نزیزروگزاه     نظارت دولت ها و وزارت نیرو، نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه         

جزاده    واقع در چند کیزلزومزتزری         به مستندات موجود،    منطبق  خا  خاورمیانه 
ساخته، نص ، راه اندازی و بهره برداری گزردیزد. ایز             کندوان در ارتفاع مناس    
در پاسخ به شبکه به صورت پیوسته و بسته بزه        تعویق  نیروگاه به سهولت و بدون    

 بزروز   بزدون   الکتریزکزی    انرژی  به تولید و مصرف  قادر  کنترل  مرکء  شرایط و توقع 

روزی   آبی کشور، به صورت شبزانزه        نیروگاه های برق  سایر    در  مطرح  های  چالش
انرژی الکتریکی در اوج پیک مصرف شبکه می باشد. به موج  ای            قادر به تامی   
بصزورت    از فراز و نشی  پروژه نیروگاه سیاه بزیزشزه            پر  برداری  بهره  امر خدمات 
ابزءاردقزیزق،      حسزا    ادوات فوق الزعزاده      و نگهداری   تعمیر  مستلءم  شبانه روزی 

و   هزا   تزحزریزم     وجزود   بزه   پروژه می باشد که با تزوجزه         در  الکترونیک و مکانیک  
ادوات با استاندارد اتحادیه اروپا و ... تزامزیز ،           از  تکنولوژی خا  ساخت بسیاری   

مستلءم نامه نگاری ها، اخذ مجوزها و تصدیق         طراحی و ساخت تجهیءات مربوطه    
  در  کشزور   شده توسط دفاتر بازرگانی مزوجزود      خریداری  صحت و سالمت تجهیء  

سزازنزده     صورت موجودی تجهیء توسط واسطه و یزا     در  ماه  3  حداقل  زمانی  بازه
حساسیت پروژه سیاه بیشه در مدهای ژنزراتزوری،            با توجه به   مربوطه می باشد.   

 و پیزیزیزدگزی      سازی  پیاده  عامل  پمپی  و مد  کندانس پمپی  ژنراتوری،  کندانس،

از   و ابءاردقیق پروژه محسوب می گردد که در بسزیزاری             کنترل  ادوات  در  خا 
به خروج ناخواسته    یا معیوب بودن حاد تجهیءات مذکور منجر        و  مواقع فرسودگی 
نزیزروگزاه     عدم قابلیت راه اندازی واحد محسوب می گزردد.           بر  و اضطراری مبنی  
دارای   حی  کارکرد، واحزد   ۰۵barکاری باالی  وجود فشار  به  سیاه بیشه با توجه 
عزدد    چزهزار    و همینیز     کارکرد  حی   خا  تریپ الکتریکی    سیگنال و فانکش   

 در  درییه های هدایت نامنظم )ویکت گیت های شماره گذاری شده آسنزکزرون        

های هیدرومکانیک و دیزنزامزیزکزی           بر خنثی سازی تنش     مبنی  مواقع اضطراری 
پزروژه         در  فشزار   تزحزت    ضربه قوچ، به سازه ها و تجزهزیزءات       پدیده کاویتاسیون، 
بزه    انزتزظزار     حزد   از  فزراتزر    بزرداری   با توجه به بهزره      است  می باشد. شایان ذکر    

حسا  خصزوصزا       تجهیءات  دوران اخیر و فرسودگی     طی  کنترل  درخواست مرکء 
واحزد    کنترل سرعت، تولید انرژی و فرکزانزس         اصلی  که به عنوان سیستم     گاورنر

ویزکزت     از  درصد گشودگی یزکزی      قرائت  در  مشکل  محسوب میگردد. بدلیل بروز    
حی  بهره برداری، توان اکتیو واحد خارج از دامزنزه      3  واحد  آسنکرون  گیت های 

 خروج  عامل  امر  تداخل در عملکرد واحد و به تبع ای          و  درخواستی توسط اپراتور  

موارد ممکنه از      بعمل آمده تمامی    های  از هماهنگی   پس گردید.   واحد  اضطراری
 ۰۰۵  کزور    و تنظیم نهایی پوزیش  ترنسمیتر دارای        مابی   فی  ادوات ارتباطی 

 درصزد   ۰۵۵  تزا    ۵میلی آمپر که نشان دهنده         2۵-4جریان    دامنه  و  میلی متر 

را اعمال و لذا پس از تست مزنزسزو               گیت آسنکرون می باشد     ویکت  گشودگی
کش مغناطیسی دیجیتال  مربوطه مورد تزایزیزد             بودن پوزیش  ترنسمیتر )خط    

 واقع گردید. متاسفانه انبار لوازم یدکی پروژه سیاه بیشه فاقد پوزیش  ترنسمیزتزر    

 ویزکزت    بوده و تنها یک عدد پوزیش  مربوط بزه          میلی متر   ۰۰۵با کور      مشابه

 ایز    میلی متر و بلندتر در انبار موجود بود که 2۹۵های سنکرون با کور    گیت

 تزحزت    کاری فراتر از حد انتظار فاقد صالحیت استفاده         با توجه به شاخص     نمونه

صزدور    از  شایان ذکر است پزس      مذکور بود.    آسنکرون  شرایط نرمال ویکت گیت   
خرید تجهیء فوق الذکر و عدم دستیابی به نمونه مشابه در بازار داخلی      درخواست

خزروج    اعزالم   روز موجز   4۵عدم تامی  تجهیء از بازار خارجی در کمتر از   حتی
بزرداری    بزهزره    از  بزرق   شبکزه   مصرف  پیک  اوج  در  3  واحد  اضطراری و ناخواسته  

و مدیریتی شرکت     فنی  های  بخش  گردید. پیرو بررسی های به عمل آمده توسط        
مشابه، به صورت کزامزال         ادوات  ف  اندیش در سایت سیاه بیشه و تحلیل عملکرد        

بر استفاده از پزوزیشز        مبنی  مهندسی  تخصصی و خالقانه، با ارائه راهکار خا       
کزور     میلی متر موجود در انبار به عنوان جایگءی  ترنسمزیزتزر    2۹۵ترنسمیتر  

از تامی  و تعبیه یک عدد مزاژول      پس  میلی متر حتی با ابعاد غیر همسان، ۰۰۵
-4سیگنال جریانی با دامنه       برند اتونیکس در اسرع وقت به عنوان شیفت دهنده        

میزلزی    ۰2متری در رنج   سانتی 2۹۵میلی آمپر، سیگنال پوزیش  ترنسمیتر   2۵
و شیزفزت      از تنظیم   پس  که  سانتی متر جلوتر به صورت فیءیکی واقع        ۰۰آمپر و   

میلی آمپر  ۰2مذکور دامنه  سیگنال جریانی مربوطه با استفاده از ماژول اتونیکس
الزذکزر          فزوق   ۷  شمزاره   میلی آمپر که در واقع صفر درصد گشودگی درییه          4به  

درصد گشودگی دریزیزه       ۰۵۵  کور   امر ای  تبع می باشد تقلیل داده شد و به 
مذکور حی  تست دارای  هدایت نامنظم هم بهینه سازی گردید که شرایط درییه

و   مجددا  بزرقزرار     3  واحد  از تست شرایط بهره برداری      پس  و  عملکرد کامال  نرمال  
 کنترل گردید. واحد تحویل گروه بهره برداری و مرکء

واحددهدای     بیشترین انرژی تولیدی ماهانه و روزانه تاریخ بهره برداری    
هزای    بزخزش    به لطف خدا و با تالش و کوشش تمامززی     نیروگاه سیاه بیشه  

آب   شزدن   نیروگاه سیاه بیشه علی رغم محدودیت هایی نظیر گل آلود و سیالبی           
مزگزاوات     4۵۵۵  ی سد پایی  نیروگاه، محدودیت تولید روزانه )حداکثزر           دریاچه

ساعت  و در جهت کمک هر چه بیشتر به شبکه برق سراسری، مجموعه نیروگزاه     
 ۰۰۰۵  مقزدار     به ۰4۵۵0۵403۰در )   روزانه  تولیدی  انرژی به تولید حداکثر  موفق

تولزیزدی     مگاوات ساعت گردید. توان  ۰2۵۰۷۵  به مقدار ۰4۵۵و ماهانه )تیرماه  
در   قزبزلزی     رکزورد   بزه   مگاوات ساعت نسبت 3۰3  به میءان ۰4۵۵تیرماه    3۰در  

بزه    ۰3۹۹  تیرماه 3۰افءایش یافت، مقدار انرژی تولیدی متعلق به  ۰3۹۹0۵403۰
 ۰4۵۵  مگاوات ساعت بوده است و همینی  توان تولیدی در تیرماه           4۷۰۷مقدار  

افزءایزش     ۰3۹۹به رکورد قبلی در تیرماه     نسبت  مگاوات ساعت 43۰3به میءان  
مگاوات   ۰۰۰5۰۷به مقدار  ۰3۹۹یافت، مقدار انرژی تولیدی که متعلق به تیرماه  

 ساعت بوده است.
 با هدف ارتقاء بهره برداری در بخش نیروی انسانی کالس آموزشی نظام           

انسانی کال    در بخش نیرویدر نیروگاه سیاه بیشه انجام شد و     آراستگی
تلمبه ذخیره ایی سیاه بیشه برگءار        آموزشی نظام آراستگی برای کارکنان نیروگاه     

سخت افءار، نزرم    مولفه 3وری بر  بهره  روش های بهبودگردید. طی دوره یاد شده  
در بزخزش       تشخیص نقص ها و مزوانزع         اگرچه  شد،  افءار و نیروی انسانی عنوان    
بزا    و نیروی انسانی می تزوانزد         افءاری  نرم  حوزه  در  اما  سخت افءاری آسانتر بود،   

آراستگی، نزیزروی     نظام  دوره  مدر   گءارش،  دشواری هایی همراه باشد. بنابرای      
 آن  از  که استفاده بزهزیزنزه      کرد  مجموعه محسوب  انسانی را مهمتری  سرمایه هر  

در زمانیکه رشد ف  آوری       ویگه  به  از اهداف مهم و پر چالش مدیران است         همواره
 بزخزش    در  وری  بزهزره    و شناخت عوامل ارتقاء     بسیار پر شتاب تر از گذشته شده      

 نیروی انسانی نیء بر اهمیت خود افءوده است.
 

مدیر پروژه -هوشنگ رکنی
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 هکتاری زرهرن ۰3حفر حلقه چاه جذبی در پارکینگ  -
تیرهای پارکیزنزگ     نص   و  نمودن  جایگذاری، تراز و شاقول     -

 هکتاری زرهرن ۰3
آماده سازی کانال عزبزور         -

هکتزاری    ۰3  کابل پارکینگ 
بزا    زرهرن شامل بستر سازی سطح زیری  کابزل       
و   ماسه بادی و پوشش روی کابل با نوار خزطزر           

 کانال ماسه بادی و پر نمودن
شروع عملیات گمانه زنی، پَکِر گذاری و تءریق          -

 اورتان زیرگذر شرکت پار  خودرو پلی بندی آب مواد

   
ریزءی     بندی و بت     اتمام آرماتوربندی، قال     -

  فونداسیون مسیر ذوب برف عرصه میدان
ریزءی     بندی و بت     اتمام آرماتوربندی، قال     -

  فونداسیون رمپ شرقی پله مشاهیر
ریزءی     بندی و بت     اتمام آرماتوربندی، قال     -

  ادامه مسیر کانال مشترک تأسیساتی
 A تاالر شهر و شروع اجراء بت  سبک بلزوک           Cاتمام اجراء بت  سبک بلوک      -

  تاالر شهر
رواق   هزای   اجراء آجر نمای ستون     -

ضزلزع     تزجزاری    و کتیبه واحدهای  
  شرقی و غربی

تزجزاری     کناف واحزدهزای     اجراء  -
  ضلع شرقی و غربی

واحزدهزای     اجراء سرامیک کزف      -
  غربی و تجاری ضلع شرقی

  های بهداشتی ضلع شرقی و غربی کاری و عایق ایءوگام سرویس سیمان -
  تاالر شهر  Bهمکف بلوک طبقه دیوارهای چینی بلوک -
  غربی و شرقی ضلع تجاری واحدهای اتمام سنگ قرنیء -
   برداری ضلع شمال شرقی شروع خاک -
   نشانی رواق واحدهای تجاری ضلع غربی و شرقی های آتش نص  و مونتاژ لوله -
  رسانی فضای سبء پله مشاهیر کشی آب اجراء لوله -
  ساخت و نص  اتصاالت فلءی ساختمان تاالر شهر  -
  گذاری تأسیسات برقی عرصه میدان و پله مشاهیر غالف -
  های تلف  واحدهای تجاری ضلع شرقی و غربی نص  باکس -
  انتقال تجهیء کارگاه به محل جدید -
  بازدید سرپرست شهرداری و هیأت همراه -

  

 Road Crossادامه عملیات اجرائی  -

  42 – ۰۵۰بی  مخازن 
 Road Crossادامه عملیات اجرائی  -

 45 – 4۵بی  مخازن 
ادامه عملیات اجرائی رمپ داخلی بزیز           -

مزخزازن     و    ۰۷و ۰5و ۰۰)مخازن   5 ، زون  ۰4و ۰3و ۰2)مخازن    ۷مخازن زون   
3۹ – 4۵  

  5و  ۷ادامه عملیات اجرائی کانال های تاسیساتی در زون  -
اینچ بنءی  یورو و معمولی  ۰۵ادامه عملیات ریسه کردن و جوشکاری لوله های  -

 2۹-۰۵۰-42-4۰-۰۵در شرق مخازن 
 ۰۵۰اینچ در شمال مخازن ۰5ادامه عملیات ریسه کردن و جوشکاری لوله های  -

-4۰-۰۵۰و شرق مخازن  4۰ – ۰۵2 –
42 

های دسترسی    پله  ساخت  شروع عملیات   -
 به مخازن

در شرق  لوله اجرای ساپورت های زیر -
 24و  45مخازن 

  3۹مخءن  شروع اجرای رمپ خارجی -

 ارزیابی ها:

و   تاسیسزات   بازسازی  و  انجام عملیات تعمیرات    -

فزوالد    تجهیءات مکانیکی خطوط تولید شرکزت    

 مبارکه اصفهان

 ۰2  و  ۰۵  کارهای باقیمانده خط انتقزال      تکمیل  -

)شرکت مزهزنزدسزی و          Cروش به اینچ الموت 

 توسعه گاز ایران 

 مناقصات:
اجرای عملیات ساختمانی و تأسیساتی تغیزیزر          -

به کارگاه مرکءی  ۰۵کاربری سوله انبار شماره  

در   نزوری   شرکت پزتزروشزیزمزی        در  تعمیرات

 منطقه عسلویه

    انزدازی   راه  و  نص   انتقال،  خط  عملیات احداث  -

 ویزگه   مزنزطزقزه      ایستگاه های تقلیل فشار گزاز     

سازمان توسعه و نزوسزازی        -اقتصادی پارسیان   

 صنایع معدنی ایران و معادن

  و  تسزت   خرید تجهیءات، اجراء، نص ، مونزتزاژ،        -

اندازی عملیات باقیمانده کوره واگنی جدید        راه

 شرکت مجتمع صنعتی اسفرای  پیشگرم

در   واقزع O&M   تعمیرات بصزورت    و  نگهداری  -

گزاز    و اسکله شرکت پزاالیزش        سایت ماهشهر 

 بیدبلند خلیج فار 

 تبریک مناقصه برنده:
عملیات سالیانه اجرائی ابنیه، تاسیسات برقی و          -

 مکانیکی شرکت پار  خودرو

 کارشناس مناقصات-هادی مجداالشرافی

 های جاری در مرداد ماه اخبار پروژه

هددای   پددندد    نصدد  

روی      بددر  خددورشددیدددی

 کانال های آب کشاورزی
بزر    های خزورشزیزدی      در شهر گجرات هند با نص  پنل         

در   بزرق   مزگزاوات    یزک   روی کانال کشاورزی ضم  تزولزیزد       

سزال    در  آب  لزیزتزر     مزیزلزیزون       ۰۵کیلومتر مربع، از تبخیر  

حزاضزر     حزال   در  کزه   ایز    بزه   شود. با تزوجزه        جلوگیری می 

هزای    کانزال   کمبود آب است و بیشتر      کشورمان دچار مشکل  

آب   کزنزنزده     آب و استخرهای کشاورزی در ایران تزبزخزیزر          

نیروگاه خورشیدی بر روی آن هزا    احداث  هستند، می توان با  

عالوه بر بهره بردن از انرژی خورشیدی، از تبخیر آب در طول 

 سال هم جلوگیری کرد.
 کارشناس فنی و مهندسی-علی اسماعیلی مقدم



 پیام فن اندیش   
48شماره    1400شهریور ماه سال  

4صفحه   

 سمانه سادات موسوی.سردبیر و صفحه آرا: 
    مزوسزوی،    سزادات   مزریزم    اعضاء تحریدریده:    

                اوانزززی،  عزززلزززیزززرضزززا   اسزززدی،  مزززهزززدیزززه

 مزجزداالشزرافزی،      علیزرضزا    محمدی،  آقا  حسی 

 محمود نجفی، محمد طاهری.
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هدای    لطفًا انتقادات و پیشنهادات خود را از راه       
 زیر با دبیر خبرنامه درمیان بگذارید:

Telegram Channel: @Payamfanandish 
Tell: 021- 88 45 63 23 
Email: Payam@fanandish.com 

تزقزاطزع      از  بزعزد     -خیابان مطهری   -تهرانآدرس:   
  ۷سهروردی کوچه حاتمی پالک 

 ۰۰55۷53۰۰۰کدپستی: 

درج   به  بدینوسیله از کلیه همکارانی که تمای      
جهت بدهدبدود       مطال  خود و یا ارائه پیشنهاد     

دارندد    را  ندامده    پدیدام    مدحدتدوای     کیفیدت 
 آپ  واتدد   شددمدداره  بدده  خددواهشددمددندددیدد 

خبدرندامده    به آدرس ایمی    یا  و  11061002100
از   پد    مدوارد   و  ارسال نمایند. کلیه مطدالد       

در   مدنداسد      زمان  در  بررسی اعضاء تحریریه،  
 خبرنامه به نام خودشان نیز منتشر خواهد شد.
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بیمه نامه کرونا       
 با استفاده از بیمه کزرونزا       

در صورت ابزتزال بزه ایز            
ویرو  دیگر نگران هءیزنزه      
 های بیمارستانی نخواهزیزد    

بود چرا که هزءیزنزه هزای          
 بیمارستانی ناشی از کزرونزا،     

 2۵۵0۵۵۵0۵۵۵  تا سزقزف    

 ریال پرداخت خواهد شد.
 

  نامه در صورتیکه بیزمزه       همینی  در ای  بیمه    
 کزنزد،    شده در اثر ابتال به بیماری کزرونزا فزوت           

سزقزف     تزا   نامه،  معادل سرمایه درج شده در بیمه     
در   مزنزدرج    نزفزعزان      بزه ذی     20۵۵۵0۵۵۵0۵۵۵

 پرداخت خواهد شد. خسارت نامه بیمه
حزززداکزززثزززر     فدددوت:   سدددرمدددایددده  

 ریال2.۵۵۵.۵۵۵۵.۵۵۵  تا

مززعززادل  سرمایه هزینه بستری بیمارستانی:      
 درصد سرمایه فوت به علت کرونا ۰۵و  ۵.۰

د تا سن بیمه شده:  دو تول  سال 5۰از ب
ک سال و کوتاه مدتنامه:  مدت بیمه  ی

ک سززالززه،   برای بیمه دوره انتظار:     دوره   های ی
گزر    بزیزمزه     انتظار یک ماه است و در ای  مزدت         

 تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت.
 

طزریزق     از  جهت مشاوره و یا صدور بیمزه نزامزه          
هززای   شززمززاره  بززا  آپ  واتززس  و  پززیززام  و  تززمززا 

و   ۵2۰-553۰532۹  و  ۵۹3۵5۵۵۵۹45
 ارتباط برقرار نمایید. 553۰4۵35-۵2۰

 

 جدول های حق بیمه ساالنه       
)طرح های اول و دوم از سه طرح(    
بر اساس سن و محیط شغلی بیمه 
 شده با احتساب مالیات و عوارض

 طرح اول    بیمه نامه ی کرونا       

 سن

 ریال 011.111.111سرمایه فوت ناشی از کرونا: 

 ریال 011.111.111سرمایه فوت ناشی از کرونا: 

هزینه بستری در بیمارستان ناشی از کرونا: 

 ریال 01.111.111

حق بیمه 

محیط شغلی    

)کم ۰

 ریسک 

حق بیمه 

محیط شغلی 

)ریسک  2

 متوسط 

 حق بیمه

3محیط شغلی 

 )پر ریسک 

 حق بیمه

 ۰محیط شغلی 

 )کم ریسک 

حق بیمه 

محیط شغلی  

)ریسک  2

 متوسط 

حق بیمه محیط 

  3شغلی 

 )پر ریسک 

 000.111 060.111 011.111 60.111 66.111 01.111 سال2۹تا  ۵

 111.111 002.111 261.111 612.111 021.111 016.111 سال 4۹تا  3۵

 6.000.111 6.116.111 0.002.111 0.006.111 006.111 020.111 سال ۰۹تا  ۰۵

 0.016.111 1.012.111 1.101.111 1.111.111 6.100.111 6.016.111 سال 5۹تا  5۵

 01.610.111 01.011.111 1.011.111 1.111.111 0.021.111 2.611.111 سال 5۰تا  ۷۵

 طرح دوم   بیمه نامه ی کرونا       

 سن 

 ریال0.111.111.111سرمایه فوت ناشی از کرونا: 

 ریال 0.111.111.111سرمایه فوت ناشی از کرونا: 

هزینه بستری در بیمارستان ناشی از کرونا: 

 ریال011.111.111

حق بیمه 

محیط شغلی 

)کم  ۰

 ریسک 

حق بیمه 

محیط شغلی 

)ریسک  2

 متوسط 

 حق بیمه

 3محیط شغلی 

 )پر ریسک 

 حق بیمه

 ۰محیط شغلی 

 )کم ریسک 

حق بیمه 

محیط شغلی 

)ریسک  2

 متوسط 

حق بیمه محیط 

 3شغلی 

 )پر ریسک 

 102.111 600.111 600.111 00.111 11.111 10.111 سال2۹تا  ۵

 0.012.111 0.116.111 0.612.111 100.111 162.111 601.111 سال 4۹تا  3۵

 0.011.111 1.101.111 1.000.111 6.660.111 0.020.111 0.011.111 سال ۰۹تا  ۰۵

 00.112.111 1.116.111 0.112.111 2.110.111 1.012.111 1.610.111 سال 5۹تا  5۵

 62.101.111 60.111.111 00.621.111 00.122.111 01.160.111 06.121.111 سال 5۰تا  ۷۵

کارشناس بیمه -علیرضا اوانی ...“ادامه مطلب در نشریه بعد ”  


